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Agendapunt 8. 

Vragen voor het vragenhalfuur 
 

Fractie CDA (dhr. Burger) Welstandscommissie 

Tijdens de raad van 26-9 jl. heeft de CDA-fractie enkele vragen gesteld omtrent de 

welstandscommissie. Het betrof onder andere de late publicatie van de agenda. Wij 

vroegen toen waarom deze agenda niet op overheid.nl gepubliceerd wordt. Hier zou wel 

naar gekeken worden. Uit signalen kunnen wij concluderen dat de agenda nog steeds 

niet wordt gepubliceerd op overheid.nl.  

Vraag 1: Klopt dit? Zo ja, waarom is dit nog zo?  

Vraag 2: Wordt de agenda nu wel eerder gepubliceerd? 

 

Fractie LB, behandeling bezwaren belastingaanslagen GBKZ 

Inleiding: 

Geachte burgemeester 

Vanavond worden weer de belastingverordeningen vastgesteld waartegen inwoners 

bezwaar kunnen aantekenen. Daarom deze vragen aan u persoonlijk als burgemeester. 

Vraag 1. 

Is de burgemeester van mening dat zijn taak zoals bedoeld 170, onderdeel d, van de 

Gemeentewet (de burgemeester ziet toe op een zorgvuldige behandeling van 

bezwaarschriften) zich ook uitstrekt tot de behandeling van de bezwaarschriften -van 

inwoners van de gemeente Bloemendaal- door het hoofd van de Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid waar de aanslagen gemeentebelastingen van de gemeente 

Bloemendaal worden opgelegd? 

Vraag 2. 

Zo ja, hoe zie hij op de (kwaliteit van) die behandeling toe? 

Vraag 3. 

Zo nee, waarom niet en wie ziet er dan toe op de kwaliteit van de behandeling van die 

bezwaarschriften, gezien uw wettelijke taak?  

 

 

Fractie HvB (dhr. Slewe) Persoonsgegevens vertrouwelijk verslag 

Inleiding: 

Namen van inwoners en hun gegevens zijn samen met een vertrouwelijk verslag gelekt. 

Vraag 1. 

Is dit geen schending van het ambtsgeheim?  

Vraag 2. Gaat u aangifte doen bij OM van deze nieuwe lekkage? 

Vraag 3. En tenslotte: hebt u door deze verspreiding de AVG en de privacy daarmee van 

met name genoemde inwoners niet geschaad en zo niet waarom niet en zo ja, gaat u dit 

melden bij Autoriteit Persoonsgegevens 

Deze vertrouwelijke informatie is terecht gekomen bij een bepaald persoon, is er meer 

vertrouwelijke informatie naar deze persoon gestuurd?  

 

Fractie HvB (mevr. Roos) Pauwkerkje en Bennebroek  

Inleiding: 

In het voorwoord van de burgemeester, Winterwonderland Bennebroek, verklaart u dat 

Bennebroek een kwetsbaarheid kent en u noemt het Pauwkerkje en de veiligheid van de 

jeugd. Naar aanleiding daarvan:  

Vraag 1: Waaruit bestaat de kwetsbaarheid van het Pauwkerkje, en met wie bent u in 

gesprek en waarover gaat dat gesprek?  

Vraag 2: Wat zijn de problemen mbt de veiligheid van de jeugd in Bennebroek en wat 

wilt u daaraan doen en met wie spreekt u daarover en wat is het dat u bespreekt 

 


